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CUỘC THI GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG KINH DOANH HSBC 

 

 

** Các sinh viên Đại học RMIT TPHCM sẽ đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Giải quyết 

Tình huống Kinh doanh HSBC ở Hồng Kông ** 

 

 

(TP. Hồ Chí Minh, ngày 08/04/2019) – Vượt qua 44 sinh viên ưu tú của 11 đội thi 

đến từ các trường Đại học danh tiếng trên toàn quốc, các thí sinh của trường Đại 

học RMIT TPHCM, đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc tại Cuộc thi Giải 

quyết Tình huống Kinh doanh năm 2019, do Ngân hàng TNHH một thành viên 

HSBC (Việt Nam) - HSBC Việt Nam – phối hợp cùng Quỹ học bổng VietSeeds tổ 

chức. Đây là vòng thi quốc gia của Cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh lớn 

nhất thế giới dành cho sinh viên đại học. Đội chiến thắng sẽ nhận giải thưởng trị 

giá 50 triệu đồng, và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế tại 

Hồng Kông. 

Thử thách từ tình huống kinh doanh thực tế 

12 đội xuất sắc nhất từ các trường như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại 

thương Hà Nội, Đại học Ngoại thương TPHCM, Đại học RMIT,… đã tham gia thi 

đấu tại vòng chung kết, diễn ra trong ba ngày liên tiếp 6,7 và 8 tháng 4. Sau ngày 

thi đầu tiên, 6 đội được chọn bước tiếp vào vòng chung kết 2. Ba đội xuất sắc 

nhất từ Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 (TPHCM) 

và RMIT đã được chọn để tranh tài trong ngày thi đấu cuối cùng. Các đội dự thi 

được giao một tình huống kinh doanh thực tế, do Trung tâm Nghiên cứu Tình 

huống châu Á (ACRC) danh tiếng thuộc Khoa Kinh doanh và Kinh tế học trường 

Đại học Hồng Kông (HKU) xây dựng. Các đội có ba giờ nghiên cứu và hợp tác 

cùng nhau để đưa ra giải pháp chiến lược, cũng như lập kế hoạch triển khai chiến 

lược trước khi bước vào buổi thuyết trình và phản biện với ban giám khảo.  

Năm nay, Cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh tiếp tục nhận được sự tham 

gia hỗ trợ tích cực từ các nhân viên của HSBC Việt Nam, và khách hàng doanh 

nghiệp là những Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính từ các 

tập đoàn đa quốc gia thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và 

đào tạo, cũng như đảm nhiệm vai trò giám khảo của cuộc thi. 

Vòng quốc tế cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh châu Á – Thái Bình 

Dương HSBC/HKU sẽ được tổ chức tại trường Đại học Hồng Kông với sự tham 

gia của 24 đội đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài khu vực, diễn ra 

từ 31/5 đến 6/6/2019. Giải thưởng cho đội giành chức vô địch trị giá 10.000 đô la 

Mỹ. 
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Sân chơi rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp tương lai 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh 

doanh Châu Á – Thái Bình Dương áp dụng phương pháp nghiên cứu tình huống 

kinh doanh, đã được sử dụng trong mọi ngành nghề đào tạo, từ kỹ thuật đến khoa 

học xã hội. Thông qua sân chơi và phương pháp học thuật tiên tiến này, các thí 

sinh tham dự sẽ có cơ hội rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng thuyết trình, tư duy phản biện,… vốn là những kỹ năng thực tế, cần thiết, sẽ 

hỗ trợ tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trước khi bước vào môi trường làm 

việc quốc tế và chuyên nghiệp. 

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tiền tệ tại Ngân 

hàng HSBC Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Vấn đề của đa số 

sinh viên Việt Nam chính là dù các bạn rất giỏi kiến thức và tự tin, nhưng lại chưa 

ứng dụng được lý thuyết vào thực tế, chưa tận dụng hết các kỹ năng mềm, vốn là 

yếu tố góp phần đáng kể vào thành công trong công việc. Trong suốt thời gian 

diễn ra cuộc thi, chúng tôi đã rất tự hào được chứng kiến sự trưởng thành của các 

thí sinh. Các bạn biết lắng nghe và nhanh chóng cải thiện bản thân. Những thí 

sinh tại vòng chung kết hôm nay rất chuyên nghiệp, rất khác biệt với chính các 

bạn trước đây.” 

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Ủy ban Phát triển Bền vững của 

ngân hàng HSBC Việt Nam, chia sẻ: “Với cuộc thi này, chúng tôi mong muốn đem 

lại cơ hội rèn luyện và trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên, 

cũng như cơ hội cọ xát với môi trường làm việc và những thử thách thực tế, 

chuẩn bị hành trang bước vào con đường làm việc chuyên nghiệp. Với áp lực 

phải làm việc chung với nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp, các bạn sinh viên 

có cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm và gia tăng chỉ số EQ. Đây là những 

kỹ năng rất cần thiết trong thời đại công nghệ hiện nay khi máy móc đang thay thế 

con người tại rất nhiều lĩnh vực. Đội chiến thắng sẽ là đại diện của Việt Nam tại 

vòng thi quốc tế, tôi hy vọng các bạn sẽ nắm bắt cơ hội tranh tài với các đối thủ 

lớn này để học hỏi, thể hiện tài năng và chinh phục những chuyên gia đầu ngành 

trong các lĩnh vực kinh doanh.” 

Năm 2018, Cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh Doanh của HSBC đã ghi nhận 

thành tích xuất sắc của các đội từ những trường danh tiếng như Đại học RMIT, 

Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Ngoại thương TPHCM, Đại học Kinh tế 

TPHCM,… Đặc biệt, đại diện của RMIT Việt Nam đã giành vị trí Á quân tại vòng 

thi quốc tế ở Hồng Kông. 

Cuộc thi này là một trong nhiều dự án phát triển giáo dục bền vững do HSBC thực 

hiện. Các dự án liên quan được thực hiện gần đây bao gồm JA More than money 

đào tạo kỹ năng tài chính cho các học sinh của Làng SOS Gò Vấp và dự án 

Maker Academy nhằm giới thiệu phương pháp học nâng cao của STEAM (Khoa 

học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) đến các trẻ mồ côi, trẻ kém 

may mắn ở Bến Tre, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.  
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Thông tin báo chí vui lòng liên hệ: 
   
Mạch Nguyễn Phương Uyên     0977225860 uyen.n.p.mach@hsbc.com.vn 

 
Ghi chú cho Ban Biên tập: 
 
Tập đoàn HSBC 
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn phục vụ 
cho các khách hàng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-
tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.558 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 
2018, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế 
giới.  
 
HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn 
(nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài 
đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên 
HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm 
phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh 
tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt 
Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng. 
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